
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

BISON
® 

MONTAGEKIT SUPER STRENGTH 
Adeziv de constructii pe baza de cauciuc 
neoprenic  

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv de constructii de calitate superioara, 
cu capacitate de umplere, universal, cu 
aderenta initiala foarte buna, pe baza de 
cauciuc neoprenic. Pentru fixarea cu usurinta 
a tuturor tipurilor de materiale. Cuiele si 
suruburile nu mai sunt necesare. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru lipirea puternica a tuturor 
tipurilor de materiale (de constructii) precum,  
lemn, piatra, metal si o varietate de materiale 
sintetice pe aproximativ orice suprafata: 
piatră, beton, lemn, metal, sintetice, 
decoraţiuni, gips carton, etc. Pentru uz 
interior si exterior. Excelent pentru asamblari 
variate,  de ex cadre de lemn, plinte, praguri, 
glafuri, panouri de construcţie, lambriuri, 
sipci, frize din lemn, jgheaburi, 
semnalizatoare si indicatoare pentru usi, 
numere de casă, panouri, praguri, placi 

ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii. 
Nu este indicat pentru lipirea materialelor 
neporoase intre ele, pentru zone cu 
permanenta umiditate si/sau pentru 
materialele aflate in contact pemanent cu 
apa, pentru oglinzi, polietilenă (PE) şi 
polipropilenă (PP).  
 
PROPRIETATI 
 foarte puternic 
 aderenta inintiala foarte puternica 
 elasticitate permanenta 
 capacitate de umplere 
 indicat si pentru suprafete neuniforme 
 aderenta rapida 
 rezistenta la umiditate si caldura 
 inlocuieste cu succes cuiele si suruburile 

 
PREGATIRE 
Conditii de aplicare: Nu utilizati la 
temperaturi sub +5ºC. 
Pregatirea suprafetelor:  Suprafeţele de lipit 
trebuie sa fie curate şi uscate, degresate şi 
lipsite de praf. Asigurati-va ca suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite sunt solide. 
Echipament necesar: Pistol pentru adeziv 
BISON Click Gun. Un ciocan de cauciuc 
pentru presare.  
 
APLICARE 
Consum specific: Placi si panouri: aprox: 5-
8 m2/kg in functie de greutatea materialului.  
Sipci, plinte, cadre de lemn: aprox 4-6 m2. 
Instructiuni de utilizare: Taiati varful de 
plastic deasupra filetului, atasati  aplicatorul 
din plastic si decupati oblic (deschidere de 
cel putin 5 mm diametru). Aplicati adeziv in 
linii sau puncte la o distanta de 20-40 cm in 
functie de greutatea materialului. Asigurati-va 
ca ati aplicat adeziv pe colturi si de-a lungul 
marginilor. Asezati placile in pozitia corecta si 
presati ferm printr-o miscare de alunecare. 
Se pot efectua modificari de pozitie, daca 
este cazul. Atunci cand lipiti materiale aflate 
sub tensiune, aplicati metoda “Power 
Bonding”: fixati materialul, presati si dezlipiti 
imediat. Lasati sa se usuce adezivul timp de 
5 minute, asezati din nou in pozitia corecta si 
presati ferm. Nu mai pot fi facute ajustari 
depozitie. Daca este necesar, asigurati 
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suport materialelor grele pana la uscarea 
completa. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza cu Thinner pentru Bison Kit. 
Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar 
pe cale mecanica sau cu solutie d 
eindepartat vopsea (testati in prealabil). 
Recomandare: Utilizati Bison Poly Max 
pentru a lipi piatra naturala. 
 
TIMP USCARE 
Timp de manipulare: lipeste aproape 
imediat prin utilizarea metodei: “Power 
Bonding”. 
Uscare completa: dupa aprox 48 de ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeală: foarte buna 
Rezistenta la apa: buna 
Rezistenţă la temperatură: cuprinsa intre -
20°C si +100°C 
Rezistenţă la radiatii UV: foarte bună 
Rezistenta la chimicale: buna 
Comportamentul la vopsire: foarte bun 
Elasticitate: foarte buna 
Capacitate de umplere: buna 
 
DATE TEHNICE 
Baza: cauciuc neoprenic   
Culoare: bej 
Vascozitate: pasta 
Constinut solid:  aprox. 65% 
Densitate: aprox 1,23 g/cm3 
Punct de aprindere: K1 (<21°C) 
Contractare: aprox 35% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata 
de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. 
A se pastra foarte bine inchis in spatii uscate, 
racoroase si ferite de inghet. 
 


